
M A G I S T R Á T   M Ě S T A   L I B E R E C  
o d b o r   s t a v e b n í   ú ř a d   

nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

tel. 485 243 111 

 

Č. j.: SURR/7130/212865/20-Po Liberec, dne 26.4.2021 

CJ MML 089405/21 

Oprávněná úřední osoba: Pokorná Lenka 

tel. 485243618  

 

T-Mobile Czech Republic a.s. 

Tomíčkova č.p. 2144/1 

Praha 4-Chodov 

148 00  Praha 414 

ROZHODNUTÍ 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

Výroková část: 

Magistrát města Liberec, odbor stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona 

žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), 

kterou dne 4.11.2020 podala a dne 2.3.2021 doplnila 

T-Mobile Czech Republic a.s., IČO 64949681, Tomíčkova č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00  

Praha 414, 

kterou zastupuje AmiCom Teplice s.r.o., IČO 61325546, Revoluční č.p. 666/7, 415 01  Teplice 

1, 

kterou zastupuje LOSKY, s.r.o., IČO 03183696, Podnikatelská č.p. 539, Praha 9-Běchovice, 

190 11  Praha 911 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

 

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 

územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y 

 

"INS_FTTH_CZ_1679_40004_Liberec_B2" 

 

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 46 (ostatní plocha), parc. č. 1416 (ostatní plocha), parc. č. 

1422/1 (ostatní plocha), parc. č. 1422/2 (ostatní plocha), parc. č. 1422/9 (ostatní plocha), parc. č. 1429/1 

(ostatní plocha), parc. č. 1441/25 (ostatní plocha), parc. č. 1443/2 (ostatní plocha), parc. č. 1443/4 (ostatní 

plocha), parc. č. 1443/15 (ostatní plocha), parc. č. 1443/16 (ostatní plocha), parc. č. 1443/25 (ostatní 

plocha), parc. č. 1443/29 (ostatní plocha), parc. č. 1443/30 (ostatní plocha), parc. č. 1443/45 (ostatní 

plocha), parc. č. 1443/46 (ostatní plocha), parc. č. 1443/47 (ostatní plocha), parc. č. 1443/48 (ostatní 

plocha), parc. č. 1443/49 (ostatní plocha), parc. č. 1443/50 (ostatní plocha), parc. č. 1443/52 (ostatní 

plocha), parc. č. 1443/53 (ostatní plocha), parc. č. 1443/56 (ostatní plocha), parc. č. 1443/68 (ostatní 

plocha), parc. č. 1443/86 (ostatní plocha), parc. č. 1443/87 (ostatní plocha), parc. č. 1443/100 (ostatní 

plocha), parc. č. 1443/101 (ostatní plocha), parc. č. 1443/102 (ostatní plocha), parc. č. 1443/103 (ostatní 

plocha), parc. č. 1443/110 (ostatní plocha), parc. č. 1443/111 (ostatní plocha), parc. č. 1443/128 (ostatní 

plocha), parc. č. 1443/129 (ostatní plocha), parc. č. 1443/130 (ostatní plocha), parc. č. 1447 (ostatní 

plocha), parc. č. 1457/5 (zahrada), parc. č. 1458/1 (trvalý travní porost), parc. č. 1458/2 (ostatní plocha), 

parc. č. 1459 (ostatní plocha) v katastrálním území Ruprechtice. 
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Druh a účel umisťované stavby: 

Bude provedena liniová stavba za účelem dalšího zvýšení spolehlivosti a dosahu sdělovací sítě. 

Komunikace budou překonány bezvýkopovou technologií - řízeným podvrtem. Dotčené povrchy budou 

navráceny do požadovaného stavu a předány oprávněnému zástupci. 

Na křížení ulic Borový vrch (parc.č. 1422/2 v k.ú. Ruprechtice) a Sokolovská (parc.č. 1429/1 v k.ú. 

Ruprechtice) bude trasa napojena na etapu Liberec B1. Napojení objektů na adrese č.p. 1031 v Liberci 

XIV-Ruprechtice, ulice Borový vrch, č.or. 42 a č.p. 1032 v Liberci XIV-Ruprechtice, ulice Borový vrch, 

č.or  44 povede v asfaltové komunikaci.   

Dále trasa vede přes ulici Sokolovská (parc.č. 1429/1 v k.ú. Ruprechtice) ke křížení s ulicí Vrchlického 

(parc.č. 46 v k.ú. Ruprechtice) v asfaltovém chodníku na východní straně. Překonání komunikace v ulici 

Vrchlického (parc.č. 46 v k.ú. Ruprechtice) bude řešeno bezvýkopovou technologií - řízeným podvrtem. 

Napojení objektů v ulici Vrchlického (parc.č. 46 v k.ú. Ruprechtice) povede v asfaltovém chodníku na 

jedné straně a v zeleném pásu, který hraničí s komunikací na straně druhé. 

V ulici Sokolovská (parc.č. 1429/1 v k.ú. Ruprechtice) ke křížení s ulicí Konopná (parc.č. 1443/111 v k.ú. 

Ruprechtice) povede trasa v dlažebním chodníku. Ulicí Konopná (parc.č. 1443/111 v k.ú. Ruprechtice) 

povede trasa okrajem betonového chodníku po jižní straně pak bezvýkopovou technologií - řízeným 

podvrtem bude překonán betonový chodník a trasa dále povede zeleným pásem u bytového domu.  

Ulici Třešňová (parc.č. 1443/53 v k.ú. Ruprechtice) trasa povede v zelené, ve dvou případech dojde ke 

křížení trasy s komunikací a bude řešena bezvýkopovou technologií - řízeným podvrtem. 

Napojení bytového domu v ulici Rychtářská (parc.č. 211/2 v k.ú. Ruprechtice) povede trasa v zeleném 

pásu. Případy křížení trasy s chodníkem budou řešeny podvrtem. 

Optická síť bude umísťována do výkopu o hloubce 50-135 cm. Vedení bude uloženo do pískového lože, 

zasypáno přesetou zeminou z výkopu. Nad vedení bude uložena plastová deska bránící mechanickému 

poškození a cca 20cm pod úroveň terénu (zpevněného i nezpevněného) bude uložena krycí folie. 

Délka trasy 1400 m. 

Umístění stavby na pozemku: 

Stavba se umisťuje na pozemcích parc. č. 46, 1416, 1422/1, 1422/2, 1422/9, 1429/1, 1441/25, 1443/2, 

1443/4, 1443/15, 1443/16, 1443/25, 1443/29, 1443/30, 1443/45, 1443/46, 1443/47, 1443/48, 1443/49, 

1443/50, 1443/52, 1443/53, 1443/56, 1443/68, 1443/86, 1443/87, 1443/100, 1443/101, 1443/102, 

1443/103, 1443/110, 1443/111, 1443/128, 1443/129, 1443/130, 1447, 1457/5, 1458/1, 1458/2, 1459 v 

katastrálním území Ruprechtice. 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného 

stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným 

umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a 

sousedních staveb. 

2. Jako stavební pozemky se vymezují části pozemků 46, 1416, 1422/1, 1422/2, 1422/9, 1429/1, 

1441/25, 1443/2, 1443/4, 1443/15, 1443/16, 1443/25, 1443/29, 1443/30, 1443/45, 1443/46, 1443/47, 

1443/48, 1443/49, 1443/50, 1443/52, 1443/53, 1443/56, 1443/68, 1443/86, 1443/87, 1443/100, 

1443/101, 1443/102, 1443/103, 1443/110, 1443/111, 1443/128, 1443/129, 1443/130, 1447, 1457/5, 

1458/1, 1458/2, 1459 v katastrálním území Ruprechtice. 

3. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje zákres stavby do 

kopie katastrální mapy v měřítku  1:1000. Zákresy jsou součástí dokumentace pro územní řízení, 

která byla zpracována Janem Musilem, (autorizovaným technikem pro technologické zařízení 

staveb, ČKAIT 0009938, a byly ověřeny stavebním úřadem.  

4. V prováděcí dokumentaci budou zakresleny všechny podzemní sítě ležící v navržené trase dle 

aktualizovaného stavu. Souběh a navržené křížení stávajících sítí a s nimi souvisejících zařízení bude 

projednáno písemně se správci (vlastníky) stávajících sítí a doklady o projednání budou k 
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dokumentaci přiloženy. Termín zahájení stavebních prací bude oznámen správcům podzemních 

zařízení předem s uvedením jména zodpovědného pracovníka provádějící firmy. 

5. Stavebník je povinen splnit stanovené podmínky, a to zejména:               

 statutární město Liberec, odbor územního plánování – sdělení ze dne 22.2.2021 č.j. 

UP/7110/157735/20/Du 

 CETIN a. s. - vyjádření ze dne 19.5.2020 č. j. 640691/20 a ze dne 14.8.2020 č.j. POS 

275/20 

 Severočeskému muzeu v Liberci,  p. o. – stanovisko ze dne 10.12.2020 č.j. A1243/2020 

 statutární město Liberec, odbor správy veřejného majetku - vyjádření ze dne 16.12.2020                                               

č. j. 639/2020 a ze dne 26.10.2020 zn. CJ MML 207156/20-SM/Ma, UP 297/20 

 ČEZ Distribuce a.s. – stanovisko ze dne 1.9.2020 zn. 1110233290 

 GridServices, s.r.o. – stanovisko ze dne 21.8.2020 zn. 5002201956 

 Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. - vyjádření ze dne 20.10.2020                                                       

zn. O20690096696/TPCLI/To 

 Liberecká IS, a.s. – vyjádření ze dne 26.5.2020 č.j. 219/2020 

 T-Mobile Czech Republic a.s. – vyjádření ze dne 19.5.2020 č.j. E21480/20 

 a-net Liberec s.r.o. – vyjádření ze dne 24.6.2020 č.j. 2020/251 

 Teplárna Liberec, a.s. – vyjádření ze dne 20.8.2020 zn. 0320/Sv/20 

 

6. Jakékoliv změny v umístění stavby mohou být zajišťovány teprve po změně tohoto rozhodnutí. 

  

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00  Praha 414 

 

Odůvodnění: 

Dne 4.11.2020 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Protože žádost nebyla úplná a 

nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl 

žadatel dne 4.12.2020 vyzván k doplnění žádosti písemností CJ MML 233654/20 a řízení bylo přerušeno. 

Žádost byla doplněna dne 2.3.2021. 

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. 

Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly 

dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, 

že ve lhůtě do 20 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené 

orgány svá závazná stanoviska.  

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky 

řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním 

zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. 

Stavební úřad podle § 90 stavebního zákona posoudil soulad záměru stavby se stanovenými požadavky. 

Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území a dalším požadavkům vyplývajících 

z uvedených ustanovení. Podmínky z vydaných vyjádření a stanovisek správců (vlastníků) inženýrských 

sítí je žadatel povinen splnit, jak je uvedeno ve výše uvedených podmínkách pro umístění stavby. 

Stavební úřad dále posoudil soulad záměru s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního 

plánování. Umístění stavby je v souladu s Územním plánem města Liberec schváleným zastupitelstvem 

města Liberec dne 25. 6. 2002, jehož závazná část byla vyhlášena Obecně závaznou vyhláškou 

statutárního města Liberec č. 2/2002, ve znění pozdějších změn. Dotčené pozemky se nacházejí v různých 

plochách dle funkčního využití: ve stabilizovaných plochách dopravy a dopravní vybavenosti, bydlení  

městského (BM), veřejné vybavenosti – obchodní zařízení a služby (OS), plochy urbanizované zeleně – 

parky a parkově upravené plochy (ZP) a bydlení čistého (BČ). Umístěním stavby nedochází ke změně 

v území, stavba neznemožní využívání území k účelům uvedeným v územně plánovací dokumentaci. 

Umístění technické infrastruktury místního významu je přípustné ve všech plochách. Vzhledem ke 

skutečnosti, že se jedná o podzemní stavbu v současně zastavěném území, lze konstatovat, že záměr 

stavby není v rozporu se stanovenými cíli a úkoly územního plánování. 
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Zdejší odbor stavební úřad rozhodoval na základě těchto závazných stanovisek, rozhodnutí, 

vyjádření ad.: 

 statutární město Liberec, odbor územního plánování - sdělení ze dne 22.2.2021                                               

č. j. UP/7110/157735/20/Du 

 statutární město Liberec, odbor správy veřejného majetku - vyjádření ze dne 16.12.2020                                               

č. j. 639/2020 

 statutární město Liberec, odbor správy veřejného majetku - vyjádření ze dne 26.10.2020                                               

č. j. CJ MML 207156/20-SM/Ma, UP 297/20 

 Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního 

odborného dozoru, oddělení ochrany územních zájmů Čechy - stanovisko ze dne 21.12.2020 zn. 

ÚP-573120-701-2020-1150 

 Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí - souhrnné vyjádření ze dne 30.10.2020                     

č. j. MML/ZP/Piv/157732/20-SZ 157732/20/2 

 Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje – závazné stanovisko ze dne 31.8.2020 č.j. HSLI-

2127-2/KŘ/P-OOB-2020 

 Magistrát města Liberec, odbor dopravy - rozhodnutí ze dne 26.10.2020                                                                   

č. j. MML157734/20-OD/Cou/79IS 

 uzavřené smlouvy, souhlasy vlastníků dotčených pozemků a další vyjádření a stanoviska správců 

sítí o existenci/neexistenci jejich zařízení  

 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 

vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 

výroku uvedených. 

 

Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona 

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00  Praha 414 

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, IČO 00262978, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré 

Město, 460 01  Liberec 1  

Ostatní účastníci řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona  

CETIN a.s., IČO 04084063, Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň, 

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2, 

GridServices, s.r.o., IČO 27935311, Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2, 

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČO 49099451, Sladovnická č.p. 1082, Liberec XXX-

Vratislavice nad Nisou, 463 11  Liberec 30, 

Liberecká IS, a.s., IČO 25450131, Mrštíkova č.p. 850/3, Liberec III-Jeřáb, 460 07  Liberec 7, 

T-Mobile Czech Republic a.s., IČO 64949681, Tomíčkova č.p. 2144/1, Chodov, 148 00  Praha 414, 

a-net Liberec s.r.o., IČO 28687965, Hradební č.p. 654/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06  Liberec 6, 

Teplárna Liberec, a.s., IČO 62241672, Dr. Milady Horákové č.p. 641/34a, Liberec IV-Perštýn, 460 

01  Liberec 1, 

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace, IČO 00083232, Masarykova č.p. 437/11, 

Liberec I-Staré Město, 460 01  Liberec 1, 

statutární město Liberec, odbor správy veřejného majetku, IČO 00262978, nám. Dr. E. Beneše č.p. 

1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01  Liberec 1, 

 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

parc. č. 1443/11, 1443/12, 1443/14, 1443/13, 1443/20, 1443/21, 1443/24, 1443/27, 1443/22, 

1443/23, 1443/26, 1443/28, 1443/38, 1443/39, 1443/40, 1443/41, 1443/42, 1443/43, 1443/44, 

1443/79, 1443/55, 1443/57, 1443/69, 1443/70, 1443/99, 1443/98, 1443/97, 1443/152, 1443/106, 

1443/107, 1457/1, 1456/1, 1455/1, 1455/2, 1443/109, 1443/91, 1443/138, 1454, 1453/1, 1453/2, 

1452, 1450, 1451, 1448, 1449/1, 1428, 1433, 1434/1, 1434/2, 1435/1, 1435/2, 1438, 1439/1, 1439/2, 
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1437, 1427/1, 1427/2, 1425/1, 1426, 1424, 1425/2, 1417/1, 1417/2, 1422/10, 1430, 1422/14, 

1422/15, 1422/7, 1419, 1441/36 v katastrálním území Ruprechtice 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Liberec XIV-Ruprechtice č.p. 632, č.p. 632, č.p. 632, č.p. 617, č.p. 617, č.p. 617, č.p. 609, č.p. 609, 

č.p. 609, č.p. 609, č.p. 609, č.p. 609, č.p. 618, č.p. 629, č.p. 629, č.p. 641, č.p. 641, č.p. 641, č.p. 729, 

č.p. 635, č.p. 728, č.p. 727, č.p. 726, č.p. 723, č.p. 722, č.p. 724, č.p. 725, č.p. 720, č.p. 718, č.p. 

1032 a č.p. 791 

 

Stavební úřad dospěl k názoru, že výše jmenovaní splňují zákonem stanovené podmínky pro jejich 

vymezení za účastníky řízení. 

 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

 

 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a 

stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 

aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 

správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý 

výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného 

vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, 

stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o 

stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. 

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění 

stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Miroslav Šimek 
vedoucí odboru stavební úřad 
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Toto oznámení (rozhodnutí) musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů, přičemž 

patnáctým dnem  po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou! 

 

 

Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 

 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 

 

 

 

 

 

 

K vyvěšení: 

Statutární město Liberec 

 

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve 

výši 1000 Kč byl zaplacen. 

 

Příloha:  DUR s ověřenými situačními výkresy 

počet stran:  6   počet příloh:   0  počet svazků:1 
Obdrží: 

účastníci (dodejky) 

LOSKY, s.r.o., IDDS: txbkhai 

 sídlo: Podnikatelská č.p. 539, Praha 9-Běchovice, 190 11  Praha 911 

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01  Liberec 

1 

CETIN a.s., IDDS: qa7425t 

 sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň 

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 

 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 

 sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns 

 sídlo: Sladovnická č.p. 1082, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11  Liberec 30 

Liberecká IS, a.s., IDDS: fh2ex77 

 sídlo: Mrštíkova č.p. 850/3, Liberec III-Jeřáb, 460 07  Liberec 7 

T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i 

 sídlo: Tomíčkova č.p. 2144/1, Chodov, 148 00  Praha 414 

a-net Liberec s.r.o., IDDS: vjdmhdx 

 sídlo: Hradební č.p. 654/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06  Liberec 6 

Teplárna Liberec, a.s., IDDS: z9hgmnw 

 sídlo: Dr. Milady Horákové č.p. 641/34a, Liberec IV-Perštýn, 460 01  Liberec 1 

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace, IDDS: wnfk7qc 

 sídlo: Masarykova č.p. 437/11, Liberec I-Staré Město, 460 01  Liberec 1 

statutární město Liberec, odbor správy veřejného majetku, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré 
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Město, 460 01  Liberec 1 

SML, úřední deska, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01  Liberec 1 

  

Dotčené orgány státní správy 

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, IDDS: hv4aivj 

 sídlo: Barvířská č.p. 29/10, Liberec III-Jeřáb, 460 07  Liberec 7 

Magistrát města Liberec, odbor dopravy, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01  

Liberec 1 

Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 

460 59  Liberec 1 

Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného 

dozoru, oddělení ochrany územních zájmů Čechy, IDDS: hjyaavk 

 sídlo: Tychonova č.p. 1, 160 01  Praha 6 

 

 

 

účastníci řízení (veřejnou vyhláškou) 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

parc. č. 1443/11, 1443/12, 1443/14, 1443/13, 1443/20, 1443/21, 1443/24, 1443/27, 1443/22, 

1443/23, 1443/26, 1443/28, 1443/38, 1443/39, 1443/40, 1443/41, 1443/42, 1443/43, 1443/44, 

1443/79, 1443/55, 1443/57, 1443/69, 1443/70, 1443/99, 1443/98, 1443/97, 1443/152, 1443/106, 

1443/107, 1457/1, 1456/1, 1455/1, 1455/2, 1443/109, 1443/91, 1443/138, 1454, 1453/1, 1453/2, 

1452, 1450, 1451, 1448, 1449/1, 1428, 1433, 1434/1, 1434/2, 1435/1, 1435/2, 1438, 1439/1, 1439/2, 

1437, 1427/1, 1427/2, 1425/1, 1426, 1424, 1425/2, 1417/1, 1417/2, 1422/10, 1430, 1422/14, 

1422/15, 1422/7, 1419, 1441/36 v katastrálním území Ruprechtice 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Liberec XIV-Ruprechtice č.p. 632, č.p. 632, č.p. 632, č.p. 617, č.p. 617, č.p. 617, č.p. 609, č.p. 609, 

č.p. 609, č.p. 609, č.p. 609, č.p. 609, č.p. 618, č.p. 629, č.p. 629, č.p. 641, č.p. 641, č.p. 641, č.p. 729, 

č.p. 635, č.p. 728, č.p. 727, č.p. 726, č.p. 723, č.p. 722, č.p. 724, č.p. 725, č.p. 720, č.p. 718, č.p. 

1032 a č.p. 791 

 

 

 

Založit: přír. arch. Ruprechtice 
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